
Материали и снимки: Силвия Дерибеева, Чешки център, София

„Завръщане“-то „Завръщане“-то 
на Петър Йедличкана Петър Йедличка

Едновременно две завръщания прави чешкият художник Петър Йедличка, експонирайки изложбата си 
„Завръщане“ на две знакови за него места в София. Първото е Националната художествена академия, в 
която той учи и се дипломира в годините 1973 – 1978. Второто е Чешкият център в София, в който художни-
кът се завръща на чешка територия, след близо едногодишно турне на неговите живописни и скулптурни 
творби в градовете Габрово, Нова Загора, Варна, Добрич, Ловеч, Пловдив. 
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Изложбата „Завръща-
не“ бе открита на 22 
юни в 17:30 часа в 
галерия „Академия“ 
на НХА и в 19:00 часа 

в Чешкия център в София. Сред 
официалните гости бяха Катери-
на Хуртаева, директор на Чешкия 
център, проф. д-р Свилен Стефа-
нов, зам.-ректор на НХА, Георги 
Чапкънов-Чапа и естествено сами-
ят Петър Йедличка. 

„Живописецът, скулпторът и ху-
дожественият педагог от Бърно (ЧР) 
Петър Йедличка е автор на обши-
рен и на пръв поглед безспорен труд, 
чийто основен белег е неограничена-
та от нищо свобода на творческа 
изява. Още в началото – участието 
му на изложби на млади творци и 
първите му самостоятелни пред-
ставяния в края на 70-те години, 
обещават индивидуалност, надаре-
на с отличаващ се талант, което 
се потвърждава от последвалите Катерина Хуртаева, Петър Йедличка, проф. д-р Свилен Стефанов

Голите женски тела на П. Йедличка – по живи модели или по снимки от списания

16 Роден глас
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успешни авторски изложби и 
реализации в обществени прос-
транства, редицата награди 
и признания, повтарящите се 
покани за участие на междуна-
родни симпозиуми за скулпту-
ра и керамика, пребивавания на 
разменни начала и художест-
вени пленери, не на последно 
място получаването на сти-
пендия от американската 
фондация Pollock-Krasner. Ма-
кар Йедличка да е скулптор по 
образование, неговата творба 
се колебае между пластиката и 
живописта, а през последните 
години авторът сам счита жи-
вописната си изява за своя най-
автентична проява. Във всички 
негови скулптурни и живописни 
работи доминира човекът, кой-
то става неизчерпаема тема, 
към която той отново и отно-
во се завръща. В картините от 
първия си творчески период, в 
които внимателно са подхвана-
ти нови контури, художникът 
изказва мнение за различни жи-
тейски ситуации, често с дра-
матичен подтекст. Още в тези 
творби личи спонтанността 
в таланта на Йедличка и мо-
нументалното чувство към 
формите, което до днес харак-
теризира работите му с обем и 
цвят. Склонността към изра-
зяване и хиперболичните разме-
ри, прави възможно неотложно 
да се изказва по съвременни въ-
проси и със самобитен подход да 
реагира на изостреното усеща-
не за отчуждение и всеобщата 
криза в човешките ценности. В 
края на 80-те и началото на 90-
те години произведенията му 
се обогатяват с редица сюже-
ти вдъхновени от семейната 
среда и света на неговите деца. 
Следват картини и пластики 
на клоуни, палячовци и шутове, 
които в случая не са актьори 
от театрално представление, 
а по-скоро олицетворение на 
странния лабиринт на света. 
От края на миналия век в ав-
торската живописна творба, 
наред с женските голи тела, все 
по-често се появяват големи, 
маскирани замислени лица, чи-
ято агресивна цветност и ха-

отична неустановеност ста-
ват разказвателно средство 
в изповедта на художника за 
ситуацията на човешкия ин-
дивид. След 2000 година, наред 
с образите на човешки лица от 
портретен характер, възник-
ват десетки женски тела, как-
то по живи модели, така и та-
кива вдъхновени от снимки от 
списания. При тях настъпва 
успокояване на цвета и форма-
та, което обаче в края на пър-
вото десетилетие на новото 
хилядолетие художникът из-
оставя. Отказва се и от своя-
та централна тема – женския 
акт – и обръща внимание към 
няколко поколения по-възраст-
ни персонажи, често изобразе-
ни с горчива ирония. Образите 
на старци хванати в гротеск-
ни ситуации са подсилени с 
груб отличителен почерк и аг-
ресивна цветност, към която 
художникът още по-интен-
зивно се връща. В картините 
на Йедличка от последните 
две-три години още повече се 
засилва радикализацията на 
изразните средства и худож-
никът още по-безжалостно 
продължава стремежа си към 
оголване и изразяване на чо-
вешката ситуация във вза-
имодействие с времето чрез 
художествени средства. 

Творбата на Йедличка е по-
стоянен, безкраен и развиващ 
се процес, което е видно от 
най-новите му изображения на 
човешки лица, които със своя-
та цветна редукция и почерк, 
напомнящ праисторически ма-
каронически рисунки, изключи-
телно се отличават от досе-
гашните му неща.

Забележителната много-
странна и задълбочена работа, 
израстваща от неговата су-
бективна ескалираща визия и 
изживяната реалност, както и 
от неизчерпаемата творческа 
енергия, която е предпостав-
ка за успешно развитие, го на-
реждат към забележителните 
личности на нашето съвремен-
но изкуство, където той има 
своето незаменимо място.“ 
(Иржина Хокеова) ◆

Петър Йедличка – 
ярка индивидуалност и отличаващ се талант

Цветя за любимия учител Георги Чапкънов – Чапа

„Склонност към изразяване и хиперболични размери“

„Големи, маскирани замислени лица“
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